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 Endorsement and Assignment Agreement of قيمتها عن والتنازل آجلة شيكات تظهير اتفاقية
Post Dated Cheques 

تحررت _________________  أنه في اليوم الموافق

 هذه االتفاقية بين كل من:

This Agreement is made on the 
________________, between:  

 

. يحمل سجل بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م  (1

كورنيش النيل  306و مقره الرئيسي  218992 تجاري رقم

 القاهرة، و يمثله في التوقيع على هذا العقد -المعادي  -

فته ص_ ب________________________

_______________________._  

 

1) HSBC Bank Egypt SAE, incorporated in 
Egypt, having commercial registration number 
218992, located in 306 Corniche El Nil, Maadi, 
Cairo, herein represented by 
____________________________                       
in his / her capacity as __________ 
_______________________________.                       

 

 ("the "Assignee" or the "Bank) )المشار إليه فيما يلي بالبنك أو المحال له(

2)   ,_________________________

قائمة و  __________________________ ,

م _____ والكائن مؤسسة في مصر وتحمل سجل تجاري رق

 _______________مقرها الرئيسي في 

__________________________ ,  

 

2) _____________________ a 
_____________________ incorporated in 
Egypt having a commercial registration number 
__________ and residing at 
__________________ ______________ as 
assignor. 

 .("The "Assignor" or the "Company) )"بالمحيل" أو "الشركة"(. و يشار إليه فيما بعد

 PREAMBLE التمهيد

حيث أن المحال له و المحيل قد اتفقوا علي إبرام هذذا االتفذاق 

و الذذي بموجبذه يقذذوم المحذال لذه بمذذن  المحيذل السذعر المتفذذق 

التنذذا ل عذذن حقوقذذه عليذذه فذذي مقابذذل قيذذام المحيذذل بت  يذذر و

المتمثلة في استحقاقات معينة في شكل شيكات آجلة مذن وقذت 

 (. "جدول الشروط") 1 ملحقالآلخر طبقاً لما هو وارد في 

Whereas the Assignee and the Assignor have 
entered into this Agreement whereby the 
Assignee has agreed that in consideration of 
paying to the Assignor the agreed price, the 
Assignor will endorse, assign amounts and 
transfer certain receivables in the form of 
postdated cheques to the Assignee from time 
to time as per Appendix 1 (the "Terms 
Schedule"). 
 

 ("العمالال  "ركات )حيذذث أن المحيذذل لديذذه ترتيبذذات مذذع  الشذذ

و التي بمقتضاها تقوم المحيذل   جدول الشروطفي  وضحينالم

 .("الترتيبات"بتوريد منتجات ا المختلفة إلى العمالء. )

Whereas, the Assignor has arrangements with 
the Companies (the "Customers") stipulated 
in the Terms Schedule, the Assignor supplies 
the Customers with its different products (the 
"Arrangement"). 

 

و حيث أن الترتيبات تتضمن قيام العمالء بسداد المبلغ اآلجذل 

المستحق للمحيذل بموجذه هذذه الترتيبذات عذن طريذق إصذدار 

شذذذذذذذيكات آجلذذذذذذذة مسذذذذذذذحوبة لصذذذذذذذال  و  مذذذذذذذر المحيذذذذذذذل 

 (."المستحقات")

Whereas, the arrangements provide that the 
Customers will pay the deferred amount due to 
the Assignor under the Arrangement by way of 
issuing postdated cheques drawn in favor and 
to the order of the Assignor (the 
"Receivables"). 
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و حيث أن المحيل عرض ت  ير و إحالة كل حقوقه وملكيتذه 

مقابل قيام المحال له بسذداد  كات اآلجلة إلى المحال لهفي الشي

 للشيكات اآلجلة إلى المحيل. "القيمة النقدية المخصومة"

Whereas, the Assignor has offered to endorse 
and assign all of its rights, title and interest in 
the receivables to the Assignee, against 
payment by the Assignee of a "Discount 
Value" to the Assignor. 

 

و حيذذث أن المحذذال لذذه وافذذق علذذى اكتسذذاه كذذل الحقذذوق فذذي 

الشذذيكات اآلجلذذة بقيمت ذذا المخصذذومة طبقذذاً للشذذروط والبنذذود 

 الواردة في هذه االتفاقية و جدول الشروط.

Whereas, the Assignee has agreed to acquire 
at a discount value all the rights, title and 
interest in the receivables, subject to the terms 
and conditions of this Agreement and as 
stipulated in the Terms Schedule. 

 

 NOW, THEREFORE, the parties hereto لذلك فقد اتفق الطرفان على اآلتي:
agree as follows: 

 :Article (1) :( 1البند األول )

يعتبر التم يد السابق ج ء ال يتج أ من هذه االتفاقيذة و مكمذل 

 و متمم لبنودها و أحكام ا.

The preamble mentioned above constitutes an 
integral part of this agreement and 
complementary thereto. 
 

 (:2البند الثاني )

 التنازل:اتفاقية اإلحالة و 

Article (2): 
Endorsement and Assignment Agreement: 
 

وفقاً لبنود و شروط هذه االتفاقية و جذدول الشذروط فذ ن  2-1

 القيمذة النقديذة المخصذومة المحيذلالمحال له يوافق علي مذن  

بقيمة إجمالية، كمذا هذو موضذ  فذي جذدول الشذروط، ال ت يذد 

 جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم )فقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط  ___________عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن

ال غيذذذذذر(. يذذذذذتم   ________________________

احتسذذذاه معذذذدل خصذذذم، و الذذذذي يسقذذذدر علذذذي أساسذذذه السذذذعر 

مذذذن القيمذذذة االسذذذمية لكذذذل مذذذن  ____ % الممنذذذوب، بنسذذذبة

الشيكات اآلجلة علي حدة أو كما هو محدد في جدول شروط. 

و للمحال له الحق منفرداً في تغيير و/أو تعذديل سذعر الخصذم 

 في أي وقت يراه.

2.1 Subject to the terms and conditions of this 
agreement and the Terms Schedule, the 
Assignee agrees to pay the Assignor the 
Discount Value with a total aggregate value as 
stipulated in the Terms Schedule which shall 
not exceed EGP _______________ 
(_________________ ___________ only). The 
discount rate used to calculate the price shall 
be ___% of the face value of each of the 
receivables or as stipulated in the Terms 
Schedule. However, the   ِ Assignee shall have 
the sole right to change and/or amend this 
discount rate at any time. 
 

باسذذتخدام هذذذا التسذذ يل لخصذذم الشذذيكات  المحيذذليقذذوم  2-2

ب خطذذار  المحيذذلاآلجلذذة بموجذذه هذذذه االتفاقيذذة بشذذرط قيذذام 

المحذذال لذذه مسذذبقاً بيذذومين عمذذل علذذى ا قذذل و تحديذذد التذذاري  

 2للمرافالالالالق ( طبقذذذذا "تالالالالاريخ الخصالالالالم"للخصذذذذم )المطلذذذذوه 

(، و إرفذذذاق الشذذذيكات اآلجلذذذة با خطذذذار "إخطالالالار الخصالالالم")

م  ذذرة لصذذال  و  مذذر المحذذال لذذه، و يقذذوم المحذذال لذذه فذذي 

تاري  الخصم بسداد القيمة النقدية المخصومة للشيكات اآلجلة 

بالبنذ   المحيذلطبقا لبنود و شذروط هذذه االتفاقيذة فذي حسذاه 

2.2 The Assignor may draw on this facility to 
discount the receivables under this agreement, 
provided that the Assignor must give the 
Assignee at least two business days prior 
notice specifying the requested date of 
discount (the "Discount Date") in the form of 
Appendix 2 (the "Notice of Discount") and 
enclosing the receivables duly endorsed in 
favor and to the order of the Assignee. The 
Assignee shall pay the discounted cash 
amount of said Receivables pursuant to the 
terms of this Agreement into the account of the 
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 Assignor designated in the Notice of Discount ه( و المحدد سلفا في إخطار الخصم.)المحال ل
on the Discount Date. 
 

كشرط لقبول المحذال لذه خصذم أي مذن الشذيكات اآلجلذة  2-3

للمحال له في إطذار هذذه االتفاقيذة، فقذد تذم  المحيلالمقدمة من 

االتفذذاق علذذى أال يتعذذدخ تذذاري  االسذذتحقاق أي مذذن الشذذيكات 

او كمذذا هذذو  يذذوم مذذن تذذاري  )إخطذذار الخصذذم(____ اآلجلذذة 

محذال . و كذا تم االتفاق علذى أن للجدول الشروطموض  في 

لذه الحذذق منفذذرداً فذي قبذذول أو رفذذض خصذم أي مذذن الشذذيكات 

اآلجلة المقدمة من المحيل وفقاً ل ذا االتفاق وفقاً لمطلق تقديره 

 ودون إبداء أسباه.

2.3 As a condition for the Assignee to accept 
any of the presented receivables for 
discounting under this agreement, it is agreed 
that the maturity date of any such Receivables 
must not exceed ___ days as of the date of the 
Notice of Discount or as stipulated in the 
Terms Schedule. It is also agreed that the 
Assignee shall have the sole right to either 
accept or reject to discount any of the 
presented Receivables by the Assignor under 
this Agreement at its own discretion without 
giving reasons. 
 

للمحذذال لذذه الحذذق فذذي أي وقذذت بعذذد تذذاري  الخصذذم فذذي  2-4

الشذيكات اآلجلذة  ي بنذ  آخذر أو مسذتثمر  أحالهت  ير و/أو 

 أو أي طرف آخر سواء بمصر أو بالخارج.

2.4 The Assignee shall be entitled at any time 
following the Discount Date to endorse and/or 
assign the Receivables to any other Assignee 
or investor or any other party whether in Egypt 
or Abroad. 
 

 (3البند الثالث )

 التظهير و التنازل عن قيمة الشيكات و التعهدات المرتبطة:

Article (3): 
Endorsement and Assignment of Value of 
Cheques and related Undertakings: 

ت  يذذر الشذذيكات اآلجلذذة المطلذذوه  علذذى المحيذذليوافذذق  3-1

خصم قيمت ا ت  يراً ناقل للملكية بموجه هذه االتفاقية لصال  

 .و  مر المحال له

3.1 The Assignor agrees to endorse the 
Receivables to be discounted hereunder, 
endorsement which transfers title in favor and 
to the order of the Assignee. 
 

 The Assignor hereby irrevocably 3.2 : باالتيتع داً غير قابل لإللغاء  المحيليتع د  3-2
undertakes the following: 
 

فذذي حالذذة إخذذالل العمذذالء أو إخفذذاق م فذذي سذذداد أي مذذن  –أ 

الشيكات اآلجلة المسحوبة علي ما فذي تذاري  االسذتحقاق، فذ ن 

عن توريد أي من منتجاته إلى  يوافق و يتع د بالتوقف المحيل

هؤالء العمالء من أي نوع كانت سواء مباشرة أو عن طريذق 

 أي من مو عيه و ذل  بمجرد إخطاره بذل  من المحال له.

A. In the event that the Customers default on 
or do not honor the payment of any of the 
Receivables at their maturity dates. The 
Assignor agrees and undertakes to stop any 
supplies to these Customers of any type 
whatsoever, whether directly or through its 
distributors, immediately upon receipt of notice 
from the Assignee of this effect. 
 

، عاليذة "أ"فذي  المذذكور المحيذلمع عدم ا خالل بتع د   - ب

ف نه في حالة إخالل العمذالء فذي سذداد قيمذة أي مذن الشذيكات 

يوافذذق ويتع ذذد بذذ ن  المحيذذلاآلجلذذة فذذي تذذاري  اسذذتحقاق ا فذذ ن 

الشالاليكات "يسذاعد المحذذال لذذه فذذي تحصذذيل المبذذالغ المسذذتحقة )

( طبقذاً للبنذود والشذروط التاليذة، مذا لذم يذتم "اآلجلة المستحقة

 المحيذلوالمحذال لذه يقذوم  المحيذل التوصل التفاق مستقل بذين

B. Without prejudice to the Assignor's 
undertaking under Point A above, in the event 
of the Customers default in paying the value of 
any of the Receivables, the Assignor agrees 
and undertakes to assist the Assignee in the 
collection of all outstanding amounts 
hereunder (the "Due Receivables"), pursuant 
to the following terms and conditions unless a 
separate mutual agreement is reached on 
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 purchase of such Due Receivables by the بمقتضاه بشراء الشيكات اآلجلة المستحقة من المحال له:
Assignor: 
 

I)  يحق للمحال له إعادة ت  ير أو حوالة الحق في أي من

 المحيل. الشيكات اآلجلة المستحقة على العمالء إلى

I) The Assignee shall have the right to re-
endorse or assign to the Assignor any of the 
Due Receivables on the Customers. 
 

II)  يكات ببذل قصذارخ ج ذده لتحصذيل الشذ المحيليقوم

اآلجلذذة المسذذتحقة مذذن العمذذالء نيابذذة عذذن المحذذال لذذه ولحسذذابه 

باستخدام إجراءات التحصيل القياسية والن م المطبقة والمتبعة 

فذذي إدارة التحصذذيل بالشذذركة )المحيذذل(، وذلذذ  لمذذدة ثالثذذون 

يومذذا مذذن تذذاري  اسذذتالم طلذذه المحذذال لذذه مرفقذذا بذذه الشذذيكات 

 (."مدة التحصيل"اآلجلة المستحقة )

II) The Assignor shall use its best efforts to 
collect the Due Receivables on the Assignee's 
behalf and for the Assignee's account from the 
Customers using the standard collection 
procedures applied by the Assignor's collection 
department, for a period of 30 days from the 
date of receipt of the Assignee's request 
together with the relevant Due Receivables 
(the "Collection Period"). 

 

III)  أية مبالغ يتم تحصيل ا من العمالء يذتم تحويل ذا فذورا

 و بالكامل إلى المحال له.

III) Any amounts collected from Customers will 
be immediately transferred in full to the 
Assignee. 

 

IV)  فذذي حالذذة انت ذذاء مذذدة التحصذذيل أو أي إمذذدادات ل ذذا

صذيل كامذل قيمذة متفق علي ا بين المحيل والمحال له بدون تح

أي مذذن الشذذذيكات اآلجلذذذة المسذذذتحقة والغيذذذر محصذذذلة، يلتذذذ م 

المحيذذل ب عذذادة ت  يرهذذا و التنذذا ل عن ذذا لصذذال  المحذذال لذذه 

وذل  لتمكينه من اتخاذ ا جذراءات القانونيذة الضذرورية ضذد 

 العمالء.

IV) Should the collection period or any 
mutually agreed extension thereof expire 
without collection in full of the principle amount 
of the Due Receivables, the Assignor shall 
immediately reassign or re-endorse to the 
Assignee to take the necessary legal action 
against the Customers. 

 

يذذتف م و يوافذذق علذذى أن أي خذذرق أو تقصذذير مذذن  المحيذذلج. 

جانبه  ي من التع دات الواردة في هذه االتفاقية والتي ال يذتم 

تذذدارك ا بمجذذرد وفذذور اسذذتالم إخطذذار مذذن المحذذال لذذه، يعذذد 

مبذذرراً يسخذذول للمحذذال لذذه حذذق إن ذذاء هذذذه االتفاقيذذة دون أدنذذى 

مسئولية عليه و/أو يكون للمحال له الحق فذي مطالبذة المحيذل 

اء هذذا الخذرق أو لتي لحقت به مذن جذربا ضرار و الخسائر 

 التقصير.

C. The Assignor understands and agrees that 
any breach of the above undertakings which is 
not remedied to the Assignee's satisfaction 
upon receipt of notice, will entitle the Assignee 
to terminate this Agreement, without any 
liability on the Assignee's part, and/or will give 
the Assignee the right to claim the damages 
and losses directly suffered as a result of such 
breach. 
 

يتع ذذد المحيذذل بتعذذويض المحذذال لذذه و بذذ ال يصذذيبه بذذ ي  3-3

ضرر من جراء أي تعويضات أو مطالبات أو دعاوخ قذد يذتم 

د المحذذال لذذه و التذذي تكذذون متعلقذذة أو مرتبطذذة بذذ ي رفع ذذا ضذذ

منتجات يسوردها أو وردها المحيل إلى العمالء. وبغض الن ر 

عن أي أحكام أخري، ال يعتبر المحال له مسئوالً بذ ي طريقذة 

أو أخرخ أو تحت أي  رف عن أية أضرار غيذر مباشذرة أو 

 مرتبطة أو مترتبة على أي أسباه أخرخ.

3.3 The Assignor shall indemnify the Assignee 
and hold it harmless for any and all claims that 
may be brought against the Assignee by the 
Customers, which could arise in connection 
with the supplied products from the Assignor. 
Notwithstanding any other provision hereof, 
under no circumstances shall the Assignee be 
liable in any way for indirect or consequential 
damages. 
 

 (4البند الرابع )

  الشروط المسبقة
Article (4) 
Conditions Precedent 
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ال تعتبر هذه االتفاقية سذارية ومل مذة للمحذال لذه مذا لذم يتسذلم 

 رسميا المستندات التالية:

This Agreement will not be enforced to the 
Assignee unless the following documents are 
presented to the Assignee: 
 

وأيذذة  نسذذخة صذذحيحة مذذن مذذواد ت سذذيم والئحذذة المحيذذل 4-1

 تعديالت علي ا.

4.1 A true and correct copy of the articles and 
memorandum of association of the Assignor 
and any amendments thereof. 
 

نسذذخة صذذحيحة  حذذدث مسذذتخرج رسذذمي مذذن السذذجل  4-2

 التجاري للمحيل.

4.2 A recent true and correct copy of the 
commercial registration of the Assignor. 
 

المحيذذل و  مسذذتخرج مذذن محضذذر اجتمذذاع مجلذذم إدارة 4-3

خول فذذي هذذذه االتفاقيذذة وأسذذماء الذذذي يسقذذرر الموافقذذة علذذي الذذد

المفوضين بالتوقيع علي هذه االتفاقية وا شخاص المسخول ل م 

 سلطة ت  ير الشيكات اآلجلة.

4.3 A true and correct copy of the board of 
directors' resolution approving this Agreement 
and assigning the authorized signatures to sign 
this Agreement and to endorse the 
Receivables. 
 

 (5البند الخامس )

 التعهدات والضمانات
Article (5) 
Representations and Warranties 

 The Assignor hereby makes the following لصال  المحال له باالتي: يتع د ويضمن المحيل
representations and warranties for the benefit 
of the Assignee: 

شذذركة مسذذاهمة مسذذجلة قانونذذاً وقائمذذة بصذذورة  المحيذذل 5-1

شذذذرعية وصذذذحيحة طبقذذذا للقذذذوانين المصذذذرية ومصذذذرب ل ذذذا 

بمباشرة أنشطت ا وأن ذا تملذ  أصذول ا وفقذا للقذوانين واللذوائ  

 المطبقة.

5.1 The Assignor is a joint stock company and 
it is duly organized and validly existing under 
the laws of Egypt and Licensed to carry out its 
activities and own its assets in accordance with 
applicable laws and regulations. 
 

يتمتذذع المحيذذل بسذذلطة الذذدخول فذذي وإبذذرام هذذذه االتفاقيذذة  5-2

وأنه اتخذ كافة ا جراءات سواء إجذراءات داخليذة للمحيذل أو 

إجذذراءات إداريذذة أمذذام أي ج ذذة أو خالفذذة، العتمذذاد وإنجذذا  

 وتسليم وتنفيذ هذه االتفاقية وفقاً وطبقاً لشروط ا.

5.2 The Assignor has the power to enter into 
and perform this Agreement and has taken all 
necessary action whether corporate or 
administrative or else which authorizes the 
execution, delivery and performance of this 
Agreement in accordance with its terms. 
 

هذه االتفاقية المنفذة والسارية كما هو وارد تمثل االلت ام  5-3

القذذانوني الصذذحي  القذذائم علذذى المحيذذل وفقذذاً للبنذذود والشذذروط 

 الخاصة بذل .

5.3 This Agreement, duly executed and 
delivered hereunder will constitute the legal, 
valid and binding obligations on the Assignor 
enforceable in accordance with their respective 
terms. 

بذذذات والشذذذيكات اآلجلذذذة تذذذم تنفيذذذذها وتسذذذليم ا تيأن التر 5-4

ة والقائمذة علذى صحيحة وتمثل االلت امات القانونيذة الصذحيح

 كل من المحيل والعمالء وفقاً للبنود والشروط الخاصة بذل .

5.4 The Arrangement and the Receivables 
have been duly executed and delivered and 
constitute the legal, valid and binding 
obligations on the Assignor and the Customers 
enforceable in accordance with their respective 
terms. 

أن إعذذداد وإبذذرام وتنفيذذذ هذذذه االتفاقيذذة ال ولذذن يتعذذارض  5-5

 ب ي شكل مع أي بند من:

5.5 The making, delivery and performance of 
this Agreement does not and will not violate in 
any respect any provision of: 
 

(i) ة أو قرار أي سلطة حكومية أو وكالة أي قانون أو الئح

 أو محكمة.

(i) any law or regulation or any order or 
decree of any governmental authority 
or agency or of any court or 



 

7 

 

 

(ii) .المستندات الت سيسية للمحيل (ii) the constitution documents of the 
Assignor or 

 

(iii) المحيذل طرفذاً فيذذه  أي رهذن أو عقذد أو أي تفذاهم يكذذون

 ويكون مل ماً له أو يسرته الت اماً على أي من أصوله.

(iii) any mortgage, contract or other 
understanding to which the Assignor is 
a party or which is binding upon the 
Assignor or any of its assets. 

 

أي اتفاقيذة  المحيل ليم في حالة إخالل ل ذذه االتفاقيذة أو 5-6

وأنذه لذيم هنذا   ،أخرخ يكون المحيل طرفاً فيه أو مل مة لذه

 أي خصومة قضائية قائمة أو تحكذيم قذائم حاليذاً يكذون المحيذل

طرفاً فيه أو موجه ضده و يكون مذن شذ ن هذذه الخصذومة أو 

 هذا التحكيم ا خالل أو الت ثير سلبياً على أعمالذه أو رأسذماله

 .أو أصوله أو موفقه المالي

 

ب ن كافة التع دات والضمانات الواردة سلفا ب ذا  المحيلويقر 

البند ستكون قائمة ومجددة وتع   بصحت ا وسريان ا من قبذل 

 مع كل إخطار خصم يتقدم به المحيل للمحال له. المحيل

5.6 The Assignor is not in default under this 
Agreement or any other agreement to which it 
is a party or by which it may be bound, and no 
litigation or arbitration is presently pending or 
to the knowledge of the Assignor threatened, 
which default, litigation or arbitration would 
have material adverse effect on the business, 
assets or financial conditions of the Assignor.  
 
 
The Assignor declares that all the 
representations and warranties mentioned in 
this article are true and valid with each and 
every Notice of Discount presented to the 
Assignee. 

 (6البند السادس )

 الضرائب والرسوم:
Article (6): 
Stamps and Taxes 

المصاريف وضريبة الدمغة الناشذئة عذن أو المرتبطذة بخصذم 

 المحيل.الشيكات اآلجلة بموجه هذه االتفاقية يتحمل ا 

Stamp taxes arising out of or in relation to the 
endorsement and assignment of the 
Receivables under this Agreement shall be 
borne by the Assignor. 
 

 (7البند السابع )

 لغة االتفاقية والقانون الواجب التطبيق واالختصاص
Article (7) 
Language, Applicable Law and Jurisdiction 

تحررت هذه االتفاقيذة بذاللغتين العربيذة وا نجلي يذة وقذد  7-1

أتفق طرفي االتفاق على أن النص الساند الذي يمكن الرجذوع 

وجذود خذالف بين مذا هذو الذنص المحذرر باللغذة  إليه في حالذة

 العربية.

7.1 This Agreement is executed in Arabic and 
English languages, and the parties hereto 
agreed that the Arabic text would prevail in 
case of any discrepancy or dispute arises 
between them 
 

 The Agreement shall be governed and 7.2 اقية للقوانين المصرية.تخضع هذه االتف 7-2
constructed in accordance with Egyptian law. 
 

أي نذذ اع أو خذذالف قذذد ينشذذ  بذذين أطذذراف هذذذه االتفاقيذذة  7-3

متعلقاً أو مرتبطاً ب ا و لم يذتم تسذويته وديذا بين مذا تخذتص بذه 

 محاكم القاهرة.

7.3 Any dispute, controversy or difference 
between the parties hereto arising out of or in 
connection with this Agreement and is not 
settled amicably between them, shall be 
settled by the Cairo Courts. 
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 (:8البند الثامن )

 :مخصصات عامة
Article (8) 
General Provision 

ارات أو مكاتبات فذي إطذار هذذه االتفاقيذة تعتبذر أي إخط 8-1

مل مة قانوناً إذا ما تم إرسال ا على العناوين المذكورة بصذدر 

االتفاقية مذا لذم يكذن قذد تذم تغييذره وعلذم الطذرف ا خذر بذذل  

 التغيير بموجه إخطار مسجل.

8.1 Any notice or communication under this 
Agreement shall be legally binding if sent in 
writing to the addresses given at the 
introduction of this Agreement, unless it was 
changed and notified to the other party by a 
registered mail. 

و   المحيذذل تسذذري بنذذود عقذذد فذذت  الحسذذاه البنكذذي بذذين 8-2

هذذا ب ذذذذه المحذذال لذذه فذذي أي مذذذن الحذذاالت التذذي لذذذم يذذتم ذكر

 االتفاقية.

8.2 The provision of account opening 
agreement signed between Assignor and 
Assignee shall apply wherever this Agreement 
is silent. 

با ضافة إلى حق المحال له في إن اء االتفاقية وفقا للبند  8-3

قيذة بموجذه ج، يجو   ياً من الطذرفين إن ذاء هذذه االتفا-3-2

و تنت ذي هذذه االتفاقيذة بعذد   إخطذار مكتذوه للطذرف ا خذر.

مضذذى خمسذذه عشذذر يومذذا مذذن تذذاري  اسذذتالم الطذذرف المعنذذى 

 خطذذار الطذذرف اآلخذذر والمتضذذمن إعذذالن رغبتذذه فذذي إن ذذاء 

االتفاقية وذل  دون الحاجة إلى اللجذوء إلذى إجذراء قذانوني أو 

ت ال ناشئة في  قضائي آخر مع عدم ا خالل ب ية الت امات قد

 .ذمة المحيل

8.3 In addition to the right of termination by the 
Assignee pursuant to Article 3.2.C, either party 
may terminate this Agreement upon prior 
written notice to the other party. This 
Agreement terminates at close of business on 
the 15th day following the receipt of the 
termination notice by the affected party, 
without need for any other legal or judicial 
procedure notwithstanding the assignor 
undertaking to uphold its obligations that may 
be still pending under this agreement. 
 

 (9د التاسع )البن

 عدد النسخ
Article (9) 
Counterparts 

تحررت هذه االتفاقية من نسختين بيذد كذل طذرف نسذخه من ذا 

 للعمل بموجب ا ولكل من النسختين ذات القوة وا ثر.

This Agreement has been drawn in two copies 
each party has a copy to act upon and each 
copy has the same force and effect. 
 

 لصالح ونيابة عن وًقع

 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. 

 الموقع المعتمد )الموقعون المعتمدون( للبنك

 

______________________________ 

 توقيع البنك

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF 

HSBC BANK Egypt S.A.E.  

By authorized signatory(ies) of Bank 

 

______________________________ 

Bank Signature 

 ونيابة عن لصالح وًقع

 _________________________ السادة/

 الموقع المعتمد )الموقعون المعتمدون( للعميل

 

______________________________ 

 (الكامل للموقع المعتمد بحروف أبجدية االسم)

 التوقيع وخاتم الشركة

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF  

M/s ______________________________ 

By authorized signatory(ies) of Client 

 

 

________________________________ 

(Print full name of the Authorized Signatory) 

Signature and Company Stamp 
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Appendix 1  1الملحق 

TERMS SCHEDULE ملحق الشروط 

Client: 

M/s 
 ل: العمي

 السادة/

Client address: 

 
 عنوان العميل:  

Execution Date: 

 
 تاريخ التنفيذ: 

Client’s Business: 

 
 أعمال العميل: 

Maximum Tenor: 

 
 الحد  األقصى للمهلة: 

Facility Limit: 

 
 حد التسهيل: 

Agreed Percentage: 

 

__% percent 

 

 النسبة المتفق عليها: 
 

 ة(....% )بالمائ

Special Terms: 

 

 

 الشروط الخاصة: 

The bank may at its discretion apply funding 

limit of EGP _________________. 

 

 

 

 لق اختياره تطبيق حد تمويل بقيمةةطيجوز للبنك وفقاً لم
 .جنيه مصري _______________

 

Agreed Customers:- 

  

  

  

 المقبولين: عمالء ال

  

  

  
Conditions Precedent: 

 

 

 شروط مسبقة: 

Discount rates are calculated on the basis of 

365 days per year.  

 يوم في السنة. 365أسام يتم احتساه معدل الخصم على 

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF 

HSBC BANK Egypt S.A.E.  

 

 

 

بنك إتش إس بي سي مصر  عن لصالح ونيابة وًقع
 ش.م.م.

 بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
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HSBC BANK Egypt S.A.E.  

By authorized signatory(ies) of Bank 

 

______________________________ 

Bank Signature 

 الموقع المعتمد )الموقعون المعتمدون( للبنك
 

 

_____________________________ 

 توقيع البنك

SIGNED 

FOR AND ON BEHALF OF  

M/s ______________________________ 

By authorized signatory(ies) of Client 

 

________________________________ 

(Print full name of the Authorized 

Signatory) Signature and Company Stamp 

 وًقع

 لصالح ونيابة عن 
 _________________________ السادة/

 مدون( للعميلالموقع المعتمد )الموقعون المعت

 
______________________________ 

 (للموقع المعتمد بحروف أبجديةالكامل  االسم)
 التوقيع وخاتم الشركة

 


